
Jízda distingovaných gentlemanů 
letos podesáté 
Tradiční charitativní akce na boj proti rakovině prostaty a podporu 
duševního zdraví letos oslavila jubilejní desátý ročník. A přestože 
si protipandemická opatření vyžádala značné změny v organizaci, 
zaregistrovalo se jenom v Praze 170 jezdců, kteří svou účastí vydě-
lali na společné konto bezmála 5000 amerických dolarů. Když se 
k  tomu připočítá stovka svátečně oděných gentlemanů na stylo-
vých motocyklech, kteří se do akce zapojili v dalších pěti městech 
České republiky, můžeme hovořit o solidní účasti. Celosvětově se 
za deset let konání akce podařilo ve 107 zemích získat na účet 
lékařských výzkumníků více než 27 milionů dolarů. 

Yamaha XSR125:  
nejmladší Faster Son 
Pro retro motocykl si k Yamaze mohou od tohoto léta přijít i ma-
jitelé řidičáku skupiny A1. Na technickém základu modelu MT-125 
značka tří ladiček postavila novinku ve stylu, který se pořád veze 
na vlně popularity. Design je tedy hodně podobný větším motor-
kám řady XSR, podvozek tvoří rám Deltabox s USD vidlicí o prů-
měru 37 mm vpředu a pohlednou kyvkou vzadu. Maximální výkon 
jednoválce kopíruje legislativní hranici 15 koní, systém variabilního 
časování ventilů pak slibuje dostatek točivého momentu ve střed-
ních otáčkách. Příjezd prvních kusů nového XSR125 k českým pro-
dejcům se očekává v červenci, cena byla stanovena na 114 990 Kč.

Motorkáři trénují bezpečnou jízdu  
Za první čtyři měsíce letošního roku zemřelo na našich silnicích již 12 
motocyklistů a dalších 34 bylo těžce zraněno. Za většinou vážných 
nehod stála nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Dlou-
hodobě ve statistikách nehod sledujeme postupný mírný pokles váž-
ných následků. „Obliba motocyklů u nás významně roste. Motorky 
dnes přitahují nejen mladé řidiče, ale také střední a starší generaci, 
která si plní své sny. Usedají za řídítka a mnohdy bez potřebné přípra-
vy vyjíždějí. Problém je o to závažnější, že motivací k řízení motorky 
není doprava, ale spíše zábava a  relaxace, neboli jedu si takzvaně 
větrat hlavu,“ poukazuje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Tyto statistiky potvrzují i pojišťovny. „Do roku 2017 jsme evidova-
li každoroční nárůst nehod motorkářů. Řešili jsme přes 800 nehod 
ročně. Od té doby, zřejmě i díky stále oblíbenějším kurzům bezpeč-
né jízdy, počet nehod mírně klesá. Nejčastější příčinou je nesprávné 
předjíždění, například odbočujících vozidel. Nebo předjíždění kolony, 
aniž by motocyklista viděl, kvůli čemu vozidla před ním zastavila,“ 
upřesňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. 

Jedním z  preventivních projektů, který se komplexně zabývá 
problematikou motocyklistů, je projekt Učme se přežít. V  letošním 

roce mají organizátoři v plánu celkem 18 kurzů na osmi polygonech, 
s  kapacitou pro téměř tisícovku motocyklistů. „Chceme ukázat na 
potřebu dalšího tréninku a podpořit výuku v motoškolách. Nabídka 
motoškol se v posledních letech výrazně rozšiřuje a je to velmi dobrá 
cesta, jak zvýšit své jezdecké dovednosti a tím i svou bezpečnost,“ 
říká Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Celodenní výukový den se skládá z  řady cvičení a  přednášek. 
Účastníci se v  teorii dozví základy defenzivní jízdy a  důležité věci 
o technice motocyklu. Zajímavá je také přednáška o dopravní psy-
chologii a častých příčinách dopravních nehod. Na dráze se pak tré-
nují krizové situace, krizové brzdění, úhybný manévr nebo zvládnutí 
náhlé situace v zatáčce. „Z našeho šetření mezi účastníky kurzu vy-
plývá, že drtivá většina pociťuje okamžité zlepšení, a to v zásadních 
dovednostech. Z našich kurzů odjíždí s vědomím nutnosti dále tréno-
vat a zlepšovat svou jízdu. Kurzy jsou velmi dobře vnímány a pozitiv-
ně jsou hodnoceni také lektoři,“ doplňuje Jan Polák.

Další termíny a  projektové informace lze nalézt na webových 
stránkách projektu www.ucmeseprezit.cz. Na stránkách je také řada 
zajímavých videí z problémových lokalit.
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